
 

 

 

 

LIST Z AFRYKI CZ. III  
 

Nianing,  

czyli chłopaki na wakacjach! 

 

Łącznie w te wakacje zorganizo-

waliśmy trzy obozy – Mar Lodj, 

Nianing dla starszych dziewczyn 

oraz Nianing dla starszych 

chłopaków. 

   Teraz opowiem Wam o trzecim 

z nich, który był dla mnie 

naprawdę pięknym czasem. 

Pojechaliśmy w 25 osób, 21 

uczestników oraz czterech akom-

paniatorów.  

   Już w autobusie dało się wyczuć genialną atmosferę. Chłopaki zabrali cały 

zestaw tam-tamów, shakerów i innych perkusjonaliów, usadowili się z tyłu 

busa, gdzie byłem też ja, i przez całą drogę grali, śpiewali, tańczyli. Ta radość 

i swoista dzika energia, to coś, co ciężko przekazać słowami, ale jest to 

naprawdę wspaniałe i myślę, że wyjątkowe w skali świata. Nie wiem, czy 

wszędzie w Afryce jest podobnie, ale w Senegalu mnie to naprawdę zachwyca. 

   Podczas tego obozu właśnie doświadczyłem wiele momentów, gdzie 

przyznałem, że dużo rzeczy mnie w tej kulturze zachwyca, że ją pokochałem, 

a przynajmniej wiele jej aspektów i że za wieloma rzeczami będę tęsknił po powrocie. Tu są piękni ludzie i mam 

wielkie szczęście, mogąc tu być, i wielką satysfakcję, móc dla nich organizować takie wydarzenia i uczestniczyć 

w nich. Wyobraźcie sobie mnie z tyłu busa, robiącego śniadanie w drodze dla wszystkich, a obok chłopaki  

walili kijami w tam-tamy i śpiewali w rozkołysanym pojeździe przemierzającym drogi  z amortyzacją w raczej 

opłakanym stanie. Mimo to uśmiechałem się. W takich sytuacjach mówimy z Hugues, moim bratem wspólnotowym,:  

„Quelle vie!”. Dodam chyba jeszcze: „La vie est belle!” i „Yalla bahna!”. Podczas obozu przygotowaliśmy wiele 

aktywności artystycznych, sportowych i rekreacyjnych. Chłopaki byli podzieleni na zespoły, bo podczas pierwszego 

dnia mieli za zadanie zrobić herby dla swoich ekip i przez około dwie godziny wycinali je w drewnie i malowali, 

wymyślając przy tym rozmaite nazwy. Wymieszaliśmy ich i wspaniale było widzieć trzech chłopaków z naszej nowej 

dzielnicy, którzy dogadują się z tymi ze starej, dobrze przy tym razem bawiąc! Podobnie jak w przypadku Mar Lodj, 

łaską dla mnie było to, że stali się oni „moimi ziomkami”, że widując ich teraz na ulicy mam dużo radości i oni też, bo 

przeżyliśmy coś razem. Szczególnie mogłem poznać lepiej te osoby, które miałem w grupie. Na przykład 

dowiedziałem się, gdy jednego dnia robiłem konferencję na temat pasji i wytrwałości, że Jean chce zostać lekarzem  

i robi kroki w tym kierunku. Mogłem zobaczyć dużo więcej niż chłopaków, których marzeniem jest granie w piłkę  

i zostanie sławnym piłkarzem, bo mają oni też wiele innych planów.                                                             .                                                                            

Dokończenie na str. 2 

 

TWEET OD PAPIEŻA  

Módlmy się za Kościół i za nas samych, abyśmy otrzymali łaskę odnajdywania  

Pana Jezusa w głodnym, spragnionym, przybyszu, odartym z ubrania i godności,  

chorym i uwięzionym bracie.  

 
Parafia Rzymskokatolicka 

pod wezwaniem św. Floriana 
 

ul. Biskupicka 2, Brwinów 

http://swflorian.home.pl 

 

Msze Święte w niedziele:  
7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 13.00, 18.00  

Msze Święte  

w dni powszednie:  
7.00, 8.00, 18.00 

Nabożeństwa:  

Adoracja Najświętszego Sakramentu  
we wtorki w godz. 8.30–18.00  
oraz w I piątki miesiąca po wieczornej Mszy 
Świętej 

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
w piątki po wieczornej Mszy Świętej 

Kancelaria:  
informacje na str. 4 
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Komentarz  
do Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Ha 1, 2-3; 2, 2-4 
 

Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 

„Sługa" - to określenie użyte 
przez Jezusa. Słowo dzisiaj 
właściwie nieużywane, a może 
nawet uznane za obraźliwe.  
A jednak Chrystus tak nam  
każe mówić i Kościół wciąż  
to przypomina, uważając,  
że chrześcijaństwo jest służbą. 
Papieże nazywają siebie „sługą 
sług”. Autentyczna służba Bogu 
sprawdza się w służbie 
konkretnemu potrzebującemu 
człowiekowi. Tak było w życiu 
Jezusa i Jego Matki.  
Tego ducha służby przejęli 
Apostołowie i pierwotny Kościół. 
Nie może być inaczej i dziś.  
I nie tylko się tego nie wstydzimy, 
ale wierzymy i wiemy, że być 
chrześcijaninem to znaczy służyć. 

– ks. Marian 
 

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, 
 a Ty nie wysłuchujesz?  
Wołać będę ku Tobie: «Krzywda mi się 
dzieje»,  a Ty nie pomagasz? Czemu 
każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło 
spoglądasz bezczynnie?  
Oto ucisk i przemoc przede mną, 
powstają spory, wybuchają waśnie.  
I odpowiedział Pan tymi słowami:  
„Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by 
można było łatwo je odczytać. Jest to 
widzenie na czas oznaczony, lecz 
wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a 
jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w 
krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. 
Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, 
a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności”. 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie  
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 
 
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 
 
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego 
"Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła". 
 

Dokończenie ze str. 1 

   Drugi z kolei, Abdullai, chce pójść do wojska, bo to go 

kręci. Zobaczyłem też trudy codzienności Christophe’a, 

chłopaka na wózku. Nie ma czucia w nogach, a jeśli 

chodzi o ręce, to jego możliwości też są mocno 

ograniczone. Mimo to zawsze uśmiechnięty, ciekawy, 

pokorny, gdy czegoś potrzebuje, to mówi wprost. Zdany 

na innych. Mam w głowie obraz, jak nasi dwaj 

akompaniatorzy pomagają mu się umyć, oblewają wodą 

itd. Widziałem, jak ich o to prosił i że nie jest to dla niego 

łatwe. Zawsze jednak godnie i z uśmiechem przyjmuje 

wszystko. Miałem z nim kilka prostych chwil i rozmów, 

za które jestem wdzięczny i bardzo chcę odwiedzić go 

niebawem w domu.  

   Zaskoczeniem była dla mnie reakcja chłopaków na 

atrakcję, którą zaplanowaliśmy, czyli przejażdżkę 

rowerową (w Senegalu zorganizowanie rowerów to nie 

lada wyczyn!). Byli zachwyceni! Dla mnie to tak proste 

i oczywiste, a tutaj niekoniecznie. Sam wypad był 

genialny, pełen radości. Chcieli, by robić im zdjęcia, 

cieszyli się bardzo tymi chwilami. Cały wyjazd upłynął 

nam na rozmaitych rywalizacjach sportowych, meczach 

(moja drużyna wygrała, Viva Le Reds!), aktywnościach 

artystycznych, modlitwie (szliśmy niemały kawałek do 

kościoła, który notabene ma naprawdę niezwykle 

ciekawą architekturę, zwiedziliśmy jego dzwonnicę 

i porządnie zmokliśmy, wracając po mszy), rozmowach, 

konferencjach (ksiądz z parafii w tym mieście mówił 

m.in. o roli ojca w rodzinie), graniu na tam-tamach 

i wspólnym śpiewaniu. Chwała Panu, to były wspaniałe 

chwile!  

Na koniec muszę Was prosić o wybaczenie, strasznie się 

rozpisałem, ale uwierzcie mi, bardzo ciężko było mi 

wybrać, co Wam opisać. Przecież była jeszcze msza 

z biskupem na naszym tarasie, niejako oficjalna 

inauguracja naszego nowego domu, były też chwile 

smutne i trudne... W jednym tygodniu byłem na dwóch 

pogrzebach, dwa dni z rzędu... Świeć Panie nad duszami 

naszych zmarłych bliskich. Teraz jesteśmy świeżo 

po wylocie naszych dwóch sióstr wspólnotowych – 

Marty (Szwajcaria) i Anouck (Francja), a w lipcu 

wyleciała od nas również Mara (USA).  

Bardzo Was proszę o modlitwę za nie i całą naszą 

wspólnotę! Jesteśmy zatem we trójkę – ja, Ephie 

(Senegal) i Hugues (Francja). Przyznam, że to jest 

kompletnie inny moment podczas mojej misji, bo 

dotychczas zawsze dom był pełen ludzi i życia, a teraz 

bardzo ucichł. My jednak działamy, odwiedzamy 

naszych przyjaciół, jeździmy do Mbebus, kontynuujemy 

apostolaty w więzieniach. Już niebawem przylatują do 

nas nowi wolontariusze: Mateo (Francja) i Elisabeth 

(Austria). Proszę Was gorąco o modlitwę za nasz Dom 

Serca w Senegalu, naszą wspólnotę i wszystkich 

przyjaciół oraz za nowe powołania misyjne. Ja zaś 

ofiaruję Wam moją codzienną modlitwę! Ściskam, 

tęsknię, do następnego. 

Wasz Damiano, Papa Nyan 

  

DWUDZIESTA SIÓDMA  NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 



 

 Czytanie drugie 
2 Tm 1, 6-8. 13-14 
 

Ewangelia  
Łk 17, 5-10 
 

 Najdroższy: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo 
charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich 
rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy 
i miłości, i trzeźwego myślenia.  
Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, 
Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.  
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec 
w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie.  
Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego,  
który w nas mieszka. 

 

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. 
Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij 
się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby 
wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze 
lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź 
i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 
„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, 
aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? 
Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu 
polecono?  
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko,  
co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. 
 

 

Zdjęcia z pielgrzymki do Krakowa  

17 września br.  

grupa naszych 

parafian  

z ks. Dariuszem 

wyruszyła  

na pielgrzymi 

szlak do 

Krakowa. 

Celem 

pielgrzymki  

było nawiedzenie 

Sanktuarium  

św. Brata Alberta. 

Ponadto 

pielgrzymi 

nawiedzili 

Sanktuarium 

Miłosierdzia 

Bożego  

w Łagiewnikach, 

Sanktuarium  

św. Jana Pawła II  

oraz modlili się  

przy grobie 

rodziców 

naszego Papieża  

na cmentarzu 

Rakowickim.  

W drodze  

powrotnej 

zawitali  

do Sanktuarium 

Matki Bożej 

Miłosierdzia  

w Skarżysku-

Kamiennej. 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – XXVII Niedziela zwykła – 02 października 2022 r. 

1. W tym tygodniu obchodzić będziemy wspomnienia liturgiczne: 

- 4 października św. Franciszka z Asyżu 

- 5 października św. Faustyny Kowalskiej 

- 7 października NMP Różańcowej 

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe odprawiane codziennie o godz. 17.30.  

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, zapraszamy na spowiedź  

od godz. 17.30 

4. 12 października zapraszamy na spotkanie z duszpasterzami, pracownikami 

świeckimi i radą parafialną. Na spotkaniu przedstawimy propozycję w związku  

z Jubileuszem 600-lecia naszej parafii. Spotkanie odbędzie się o godz. 19.00 na 

plebanii. 

5. Wspólnota Młodych „Ławica” zaprasza w październiku młodzież na nabożeństwa 

różańcowe, które będą prowadzone przez członków Wspólnoty. 

 

 
Sakrament Małżeństwa zawarli: 

Mariusz Chudorliński – Anna Bauch 
 

 

 

 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł:  
+ Czesław Zdrojkowski 

 
 

 

Z poezji naszej parafianki 

Modlitwa I 

Panie Jezu oddaję Ci moją największą słabość, 

To co sprawia mi największą trudność, 

Oddaje twojemu miłosiernemu sercu to, 

Co jest moją największą niemocą 

I z którym po ludzku nie umiem sobie poradzić 

 

Bądź w tej słabości uwielbiony, błogosławiony i wywyższony 

Przeistocz tą niemoc w siłę, 

Wykorzystaj to dobro do Zbawienia Świata i 

Zaprowadzenia Twojego Królestwa na Ziemi 

 

Z tej słabości największej wyprowadź największy talent 

I obracaj nim jak talentem Maryi! 

Maryjo, przez Twoje ręce ofiaruję Bogu Ojcu,  

Jezusowi i Duchowi Świętemu, 

Całej Trójcy Świętej tę największą słabość jaką mam, 

przeistocz ją w najwyższe dobro 

 I pomoc dla innych ludzi 

Amen 
     – Magdalena Ćwiklińska 

 

Redakcja: ks. Mariusz Białęcki  z zespołem. Kontakt do redakcji: tygodnikflorianus@gmail.com 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Floriana 

ul. Biskupicka 2  

05-840 Brwinów 

http://swflorian.home.pl/ 

tel. 22 729 61 4 

(czynny w godzinach pracy kancelarii) 

e-mail: 

tygodnikflorianus@gmail.com 

 

Duszpasterze: (dni dyżuru) 

Proboszcz  

ks. Maciej Kurzawa 

(dyżur we wtorki) 

ks. Mariusz Białęcki 

(dyżury w poniedziałki i środy)  

ks. Dariusz Drozdek  

(dyżur w czwartki) 

ks. Wojciech Koszutski 

(dyżur w piątki) 

Pomoc duszpasterska: 

ks. Marian Wnuk 

 

Kancelaria parafialna: 

od poniedziałku do piątku  

w godz. 9–10 oraz 16.30–17.30 

W soboty w godz. 9–10 

 

Odwiedziny chorych 

na indywidualne wezwanie 

 

Sakrament chrztu 
w II i IV niedzielę podczas Mszy Świętej 
o godz. 13.00 
Należy zgłosić się dwa tygodnie 
wcześniej do kancelarii parafialnej 
z dokumentami  

 

Wspólnoty  

działające przy parafii 

Przyjaciele Oblubieńca  

spotkania I grupy we wtorki,  

spotkania II grupy w czwartki  

– obie grupy o godz. 19.30 

Żywy Różaniec i Straż Honorowa 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 spotkania w I soboty miesiąca  
po Mszy Świętej o godz. 8.00 

Kościół Domowy  
spotkania kręgów w soboty  
ustalane z ks. Wojciechem 

Wspólnota Młodych „Ławica”  
spotkania w środy o godz. 19.00 

Wspólnota Matki w Modlitwie 
spotkania w środy o godz. 18.00 

Chór i schola dziecięca 
spotkania ustalane z p. Organistą 

Ministranci i Lektorzy 
zbiórki w soboty o godz. 10.00 
 
 
Nr konta bankowego parafii: 

51-9291-0001-0097-6464-2000-0010 


